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ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul Pola Komunikasi pada Pasangan Pernikahan Dini di 
Desa Kelambir Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetab�1i bagaimana pola komunikasi yang terjalin antara 
orang tua dan anak. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif dengan metode studi deskriptif. Jumlah informan penelitian sebanyak 3 
keluarga yang mengalami pernikahan dini. Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Teknik 
analisa data yang digunakan adalah teknik analisa menurut Sarankatos : 1993, 
yaitu reduksi data, organisasi data, dan interpretasi. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses komunikasi yang 
terjadi pada pasangan Dedek-Has Ramaida adalah proses komunikasi dimana istri 
lebih berperan penting dalam setiap pengambilan keputusan suatu hal dalam 
rumah tangga mereka. Berbeda dengan pasangan Sabarani-Supiani yang memiliki 
pemikiran yang saling bertolak belakang satu sama lain, dimana mereka 
menganggap benar setiap keputusan yang mereka berikan untuk rumah tangganya. 
Sedangkan pasangan Yusup-Rodiana dalam kesehariannya mereka lebih saling 
menghargai tindakan yang mereka lakukan. Mereka lebih menyesuaikan tindakan 
dengan situasinya tanpa harus ada yang lebih mendominasi. Untuk pola 
komunikasi antara orang tua ·dan anak, ke-3 pasangan ini memiliki kesamaan, 
yaitu lebih memberikan kebebasan sepenuhnya kepada anak untuk melakukan 
segala keinginannya dan berusaha untuk memenuhi setiap keinginan anak dengan 
pengawasan yang rendah. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 
pola komunikasi pasangan Dedek-Has Ramaida menggunakan pola komunikasi 
tidak seimbang, pasangan Sabarani-Supiani menggunakan pola komtmikasi 
keseimbangan monopoli, dan pasangan Yusup-Rodiana menggunakan pola 
komunikasi keseimbangan terbalik. Selain itu, pola komunikasi antara orang tua 
dan anak pada 3 keluarga tersebut menggunakan pola komunikasi permissive 
(berperilaku be bas). Berdasarkan kesimpulan penelitian, disarankan kepada 3 
keluarga tersebut untuk lebih menghargai pasangannya mengingat usia mereka 
yang relatif muda sehingga masih memiliki keegoisan masing-masing. Selain itu 
dibutuhkan juga peran dari orang tua maupun pihak-pihak lain untuk memberikan 
pandangan kepada masyarakat Desa Kelambir untuk mengurangi tingkat 
pemikahan dini yang terjadi. 

Kata kunci : Pola komunikasi, Komunikasi permissive, pernikahan dini. 
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BARI 

PENDAHULUAN 

1.1. L�TAR BELAKANG PENELITIAN 

Pernikahan rnerupakan keinginan setiap manusia khususnya para remaja 

yang mulai menginjak dewasa. Mereka bebas untuk menentukan pasangan sesuai 

dengan kriteria yang diinginkannya. 

l:'ermkahan rtu sendin bukan hanya penyatuan dua msan antara lak1·lak1 

dan wanita yang saling rnemiliki kecocokan yang pada akhirnya memutuskan 

untuk hidup bersama. Karena masih banyak hal yang hams dipikirkan ketika kita 

memutuskan untuk menikah, baik dari segi materil maupun psikoiogisnya. 

Pemikiran seperti ini lah yang kurang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat 

sehingga memutuskan untuk melakukan pernikahan dini. 

Pernikahan dini saat ini sudah tidak lagi menjadi suatu hal yang tabu untuk 

dibicarakan. Banyak pro-kontra yang terjadi di persepsi masyarakat tentang 

pernikahan itu sendiri. Pernikahan dini dianggap sebagai solusi terbaik untuk 

menjauhkan diri dari perbuatan tercela seperti ha.mil diluar nikah maupun 

perbuatan zinah. 

Menurut Abraham Maslow, seorang psikolog humanistik yang juga 

memutuskan menikah di usia 20 tahun, ia mengatakan bahwa pernikahan akan 

mematang kan seseorang sekaligus memenuhi separuh dari kebutuhan-kebutuhan 

psikologis manusia, yang pada gilirannya akan menjadikan manusia yang marnpu 

mencapai puncak pertumbuhan kepribadian yang mengesankan. Jika kita lihat dari 

apa yang dipaparkan oleh Maslow, maka pemikahan muda juga dapat dijadikan 

sebagai alternatif dari segala hal yang menjadi ancaman terbesar di kalangan 
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remaja. Berbeda dengan apa yang di ungkapkan Maslow, tidak semua masyarakat 

memiliki pandangan seperti ini. maka dari i.tu jangan memutuskan w1tuk menikah 

muda jika diri kita sendiri belum siap untuk menjalaninya. 

Pemikahan dini, juga akan menjadi suatu hal negatif jika dipandang dari 

beberapa aspek. Misalnya dari segi aspek kesehatan, psikologis anak, pola 

kehidupan rumah tangganya kelak, maupun dari aspek psikologis pasangan itu 

sendiri. Jika d1pandang dari segi aspek. kesehatan merupakan sualu hai yang 

seharusnya tidak dilakukan, karena dapat berdampak pada kesehatan seseorang. 

Kesehatan memiliki peran yang sangat berharga bagi setiap orang. Sebab jika 

kondisi badan tidak sehat, ia tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai isteri 

maupun suami. Oleh karena itu, ketika akan melangsungkan pernikahan, maka hal 

yang harus diperhatikan adalah masalah kesehatan sekarang dan juga nanti setelah 

pemikahan. Berkaitan dengan kesehatan reproduksi, setiap perempuan berhak 

untuk mengetahui masalah kesehatan organ reproduksinya. Bagaimana cara 

menjaga kesehatan reproduksinya, apa organ-organnya, apa penyakit-penyakit 

berbahaya yang potensial serta penyebabnya, se1ia bagaimana cara 

pencegahannya. 

Selain itu, tanggung jawab orang tua adalah mendidik anaknya, maka 

komunikasi yang berlangsung dalam keluarga bemilai pendidikan. Dalam 

komunikasi itu ada sejumlah norma yang ingin diwariskan oleh orang tua kepada 

anaknya dengan pengandalan pendidikan norma - norma itu misalnya, norm.a 

agama, norma akhlak, norma sosial, norma etika, norma estetika dan norm.a 

moral. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Data 1nforman 

a. Nama 

b. Umur 

c. Pekerjaan 

d. Pendidikan 

e. Penghasilan 

f. Agama 

2.- Mengapa anda memutuskan un�uk menikah di usia muda? 

3. Sudah berapa lama anda 11 njaiankan pemikahan ini? 

4. Sudah memiliki tempat tinggal sendiri atau masih ikut bersama orang tua? 

a. Jika masih ikut orang tua, apa alasalli1ya? 

5. Bagaimana sikap orang tua kalian terhadap rumah tangga yang kalian 

jalani? 

6. Apa yang anda harapkan dari pemikahan ini? 

7. Apakah harapan anda sudah terpenuhi? 

8. Harapan apa yang belum terpenuhi saat ini? 

9. Selama kalian menikah, pemrihkah terjadi perkelahian diantara suami istri? 

· 10. Hal-hal apa yang selalu memicu pertengkaran antara suami clan istri? 

11. Bagaimana cara penyelesaiannya? 

12. Jika terjadi perbedaan pendapat antara suami dan istri dalam menentukan 

keputusan, pendapat siapa yang akan digunakan? 

13. Seberapa sering anda memberikan pendapat ataupun masukan kepada 

pasangan anda? 

14. Jika anda memberikan pendapat atau masukan kepada pasangan anda? 

Bagaimana reaksi yang diberikan pasangan anda? 

15. Manakah yang lebih sering anda lakukan untuk pasangan anda? Bertukar 

pendapat atau hanya menasehati? 

16. Bagaimana anda menjalin hubungan dengan pasangan anda agar terbina 

keharmonisan dalam rumah tangga anda? 

17. Apakah anda selalu jujur dan terbuka tentang segala kehidupan rumah 

tangga anda kepada pasangan anda atau lebih memilih tmtuk 

menyembunyfk:annya? 
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18. Apakah anda mengenali sifat dan karakter anak anda? 

19. Bagaimana cara &'lda mengasuh anak mengingat usia anda yang masih 

muda? 

20. Apakah anda memiliki peraturan - peraturan yang anda terapkan dalam 

mendidik anak? 

21. Apakah anda sering meluangkan waktu khusus berkumpul bersama anak? 

22. Bagaimana dengan kegiatan anak anda? Apakah anda juga mengetahui 

kegiatan anak anda di luar rumah? 

23. Apabila anak anda melakukan kesalahan, bagaimana anda menanggapmya? 

24. Apakah anda pemah menghukwn anak anda secara fisik? 

25. Dengan pendapatan yang anda peroleh, apakah kebutuhan materi anda 

sedah tercukupi? 

26. Dengan pekerjaan yang mengharuskan anda tidak selalu berada dirumah, 

bagaimana komunikasi yang terjadi? 

27. Bagaimana dengan kepercayaan anda kepada pasangan anda? 
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HASIL WA WAN CARA 

1. Pasangan Dedek dan Has Ramaida ( Dedek dan Milda ) 

- B�rapa usia anda saat menikah? 

Dedek : 18 tahun 

Milda : kalau tidak salah, waktu saya berusia 15 tahun. 

- Mengapa anda memutuskan menikah di usia muda? 

Dedek : Saya menikah, memang karena pilihan saya sendiri. 

Milda : Saya sudah tidak mau untuk melanjutkan sekolah saya, jadi lebih baik 

, saya menikah saja. 

- Sudah berapa lama kalian berumah tangga? 

Dedek : 5 tahun 

Milda : Sudah berjalan selama 5 tahun 3 bulan 

- Apakah saat ini kalian masih tinggal bersama orang tua atau tidak? 

Dedek: Untuk sekarang masih bareng mertua 

Milda : Masih tinggal bersama mamak. Belum ada biaya buat bangun rumah, 

selain itu, ada yang menjaga Aji kalau kami bekerja. Jadi tidak terlalu 

kepikiran sama anak kalau dijaga sama neneknya sendiri. 

- Lalu bagaimana sikap orang tua kalian terhadap rumah tangga yang 

kalian jalani? 

Dedek : Bagaimana pun sikap yang ditunjukkan, itu buat kebaikan kami. 

Milda : Tidak terlalu mencampuri urusan kami. Mamak saya terlalu 

mencampuri kalau berhubungan sama cucunya. Saya ibunya aji, tapi 

kalau aji sudah menangis, maka saya yang akan dimarahi sama 

mamak saya. 

- Selama pernikahan kalian, apakah sering terjadi pertengkaran? 

Dedek: Bertengkar pemah, tapi dalam rumah tangga wajar seperti itu terjadi. 

Yang terpenting kita menyadari kesalahan kita. 

Milda : Awai pemikahan sangat sering bertengkar. Padahal waktu pacaran 

<lulu kami tidak seperti itu, tapi setelah menikah banyak terjadi 

perbedaan pendapat. tetapi, semakin lama, kami makin mengenal sifat 
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kami sendiri. Jadi, sekarang ini sudah tidak seperti <lulu lagi. Apalagi 

sudah punya anak. 

- Jika terjadi pertengkaran, bagaimana cara penyelesaiannya? 

Dedek : Karena kami masih satu rumah sama mertua saya, kalau kami 

be11engkar biasanya orang tua kami yang menyelesaikan. Banyak 

memberi nasehat untuk tidak be11engkar lagi. 

Milda : Sama seperti yang dikatakan suami saya, biasanya masalah kami 

terselesaiakan karena nasehat orang tua kami. 

- Bagaimana jika terjadi perbedaan pendapat antara suami dan istri daiam 

mengambil keputusan, keputusan siapa yang diikuti? 

Dedek: Tergantung situasinya. Kalau memang harus saya yang mengambil 

keputusan, maka keputusan saya yang dipakai. 

Milda : Biasanya saya. Karena saya lebih tahu kondisi rumah dan keluarga. 

Suami saya bekerja, jadi dia kurang memahami apa yang terjadi di 

keluarga. 

Apakah kalian sering memberikan masukan atau pendapat kepada 

pasangan anda? 

Dedek : Tidak ingat. 

Milda : Dibawa santai saja. Kalau khusus untuk memberikan pendapat atau 

masukan tidak pemah, takut dibilang sok pintar. Tapi kalau lagi santai 

bertiga, sambil bercanda pemah kak 

- Jika kalian memberi pendapat, bagaimana tanggapan pasangan anda? 

Dedek : Tanya sama istri saya saja. Tapi, karena biasanya dibawa bercanda 

tanggapannya juga biasa saja. 

Milda : Biasa saja. 

- Manakah yang paling sering anda Jakukan kepada pasangan anda? 

Memberi nasehat atau bertukar pendapat? 

Dedek : Saya lebih suka memberi nasehat. 

Milda : Pokoknya kami bicarakan saja apa yang terjadi pada keluarga kami. 

Seperti yang sudah saya katakan, kalau memberi nasehat takut 

dianggap sok pintar sama suami saya. Kalau bertukar pendapat, 

terakhimya jadi bertengkar. 
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